
Historische Snippers 
Archieven, het geheugen op papier 

Onder het gemeentehuis is een bomvrije 
kelder waar de archieven van de gemeente 
van worden bewaard. De kelder is niet 
alleen bomvrij, maar wordt ook klimatolo
gisch op peil gehouden op de voor papier 
zo gunstig mogelijke temperatuur- en 
vochtigheidswaarden. Zo houden archief
stukken en foto's het langer uit en dat is 
belangrijk, want het archief is het geheu
gen van de gemeente. Zo is genealogisch 
onderzoek erg populair, waarbij met 
gebruik van akten van de burgerlijke 
stand, bevolkingsregisters, militaire 
registers en bijvoorbeeld doop- trouw- en 
begraafboeken de stamboom van een 
familie in kaart gebracht kan worden. Met 
behulp van het kadaster en bouwvergun
ningen is de geschiedenis van een huis te 
reconstrueren, maar ook een breder onder
zoek in het archief is mogelijk; de gezond
heidszorg in Maartensdijk in de negentien
de eeuw, de gebeurtenissen tijdens de 
Franse tijd, werklozenprojecten in de jaren 
dertig, Tuindorp (wat in 1954 geannexeerd 
werd door Utrecht) gedurende de Tweede 
Wereldoorlog, de aanleg van straatverlich
ting in Westbroek of de brandweer in 
Groenekan. 

Het oudste stuk in het archief zijn de reso
luties van de geërfden van Oostveen (de 
vroegere benaming van Maartensdijk), dat 
wil zeggen besluiten van het bestuur en dit 

register begint in 1639. Natuurlijk waren 
er daarvoor ook al archiefstukken met 
betrekking tot Oostveen, en die zijn in het 
archief van het Domkapittel -de domproostt 
had de jurisdictie over Oostveen- op het 
Utrechts Archief te vinden. Volgens de 
Archiefwet zijn in principe alle stukken 
van twintig jaar en ouder openbaar. In 
Maartensdijk wordt op het ogenblik het 
gemeentearchief van na 1926 geïnventari
seerd, dat wil zeggen beschreven en geor
dend en via de zo ontstane inventaris toe
gankelijk gemaakt. Het archief van vóór 
1926 is al geïnventariseerd, evenals de 
archieven van de voormalige gemeenten 
Westbroek en Achttienhoven. 

Ook enkele particuliere instellingen heb
ben hun archief bij streekarchivariaat 
Vecht en Venen, die de archieven voor de 
gemeente beheert, in bewaring gegeven. 
Het is de bedoeling deze archieven ook 
toegankelijk te maken. 
Daarnaast zijn de fotocollectie met oude 
en recente foto's, alle jaargangen van de 
Vierklank en tal van boeken en artikelen 
met betrekking op de streek voor iedereen 
ter inzage. Het archief is voor iedereen 
kosteloos te raadplegen na telefonische 
afspraak op maandag en dinsdag tot 14.30 
uur. 
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